
1. Forældrebetaling i dagtilbud under COVID-19 (B)
Sagsnr.: 330-2020-24584 Dok.nr.: 330-2020-228033 Åbent
Kompetence: Børne- og Ungeudvalget

Beslutningstema
Børne- og Ungeudvalget skal beslutte rammerne for kompensation for forældrebetaling i 
genåbningsperioden. 

Baggrund
Børne- og Ungeudvalget besluttede på mødet den 4. maj 2020, at de ca. 70 forældre, der 
ikke er imødekommet i deres behov for pasning i genåbningsperioden (15. april til 10. maj) 
skal kompenseres med 100% af udgiften til pladsen i denne periode. 

På mødet besluttede Børne- og Ungeudvalget at afvente udviklingen og yderligere udmeldin-
ger fra sundhedsmyndighederne og regeringen inden videre politisk stillingtagen til udvidelse 
af målgruppen for denne kompensation. 

Med udgangspunkt i udvalgets beslutning igangsatte administrationen en ”høring” blandt dag-
tilbuddene, hvor lederne blev bedt om at melde ind, hvor mange forældre der ikke er blevet 
imødekommet i deres pasningsbehov.

Tilbagemeldingerne fra dagtilbudslederne peger på, at det reelle antal forældre, der ikke har 
fået den pasning, som de har ønsket, er betragteligt højere end 70. Mange forældre har på 
opfordring fra dagtilbuddene holdt børnene hjemme. De har brugt ferie og fridage og indhen-
tet tjenester fra venner og familier. Omfanget af forældre, der er blevet bedt om at holde de-
res børn hjemme, eller forældre, der for at vise samfundssind har holdt børnene hjemme, er 
vanskeligt at opgøre, idet der undervejs ikke er gjort notater.

Det er reelt kun det enkelte forældrepar, der er vidende om, hvorvidt de føler sig imødekom-
met i deres ønske om pasning i genåbningsperioden.

Ovenstående giver anledning til, at Børne- og Ungeudvalget træffer endelig beslutning om 
rammerne for kompensation for forældrebetaling i hele genåbningsperioden 15. april til 31. 
maj 2020.

Retligt grundlag
Dagtilbudsloven
Aftaleteksten fra folketinget den 22. april 2020 (bilag 2).
Den kommunale styrelseslov

Handlemuligheder
Børne- og Ungeudvalget kan beslutte rammer for kompensation for forældrebetaling i genåb-
ningsperioden.

Handlemulighed 1
Børne- og Ungeudvalget kan fastholde, at kompensationen gives til de ca. 70 forældre, som i 
opgørelserne er registeret som forældre, der ikke er imødekommet i deres ønske.

Forventet udgift: max. 450.000

Handlemulighed 2
Børne- og Ungeudvalget kan beslutte, at forældre med børn i dagtilbud får mulighed for bag-
udrettet at ansøge om orlov for hele- eller dele af genåbningsperioden.

Administrationen udarbejder et skema, der gøres tilgængeligt for forældre på kommunens 
hjemmeside.



Forældre har mulighed for at hente og udfylde skema, som afleveres til leder i den daginstitu-
tion, hvor børnene er tilknyttet.
Leder godkender ansøgning om kompensation og sender samlet alle ansøgninger til admini-
strationen.

Skemaet frigives hurtigst muligt – og forældre afleverer til egen daginstitution senest den 8. 
juli 2020. Kompensationen modregnes i opkrævning for forældrebetaling for enten september 
eller oktober måned.

Mange dagtilbud har i genåbningsperioden haft reduceret åbningstid. Hvis man som forældre 
har haft mulighed for pasning, giver reduceret åbningstid ikke ret til kompensation.

Forventet udgift: 3,5 mio. 

Handlemulighed 3
Børne- og Ungeudvalget kan beslutte, at samtlige forældre med børn i dagtilbud skal kompen-
seres for opkrævet forældrebetaling – uagtet om de har anvendt pasning eller ej.

Forventet udgift: 7 mio. kr.

Vurdering
Det er administrationens vurdering, at de oplysninger, der er tilvejebragt i høringen af dagtil-
budslederne, kvalificerer beslutningsgrundlaget. Det er endvidere vurderingen, at det er mu-
ligt for administrationen at udmønte beslutning uanset handlemulighed, så forældre bliver 
modregnet i opkrævning svarende til kompensationen i september måned 2020. 

I forhold til de tre handlemuligheder vurderer administrationen, at handlemulighed 2 tager 
højde for kompleksiteten i spørgsmålet om kompensation. Dels er det op til forældre at an-
søge om kompensation, dels er det op til forældrene at undlade at ansøge om kompensation.

Det er forventningen, at dagtilbuddene gør forældrene opmærksomme på muligheden for at 
ansøge – herunder også at de hjælper administrationen med til en vis grad at verificere oplys-
ningerne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud, herunder reduktion i forældrebetaling, vil 
indgå i en samlet forhandling med KL og Danske Regioner omkring COVID-
19-relaterede udgifter. Det fremgår af aftalen, at kompensationen gives til kommunerne un-
der et, og ikke til den enkelte kommune som en 1:1 kompensation. 

Forældrebetaling for børn i dagtilbud i Slagelse Kommune er 2639 kr. for en dagplejeplads, 
2951 kr. for vuggestueplads og 1405 kr. for børnehaveplads.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget beslutter kompensation for forældrebetaling i genåbningspe-
riode jf. handlemulighed 2. Kompensationen sker ved en modregning i opkrævning for 
september eller oktober måned 2020.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 8. juni 2020:
Fraværende:  
At 1 - Godkendt.
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